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Det ble startet leteak-
sjon etter Mathias Vor-
haug (13) og fire av hans 
venner da de satt fanget 
på en fjellhylle i Åseral 
sist helg. Plutselig fikk 
13-åringen fra Hombor-
sund en god idé. 

Mathias Vorhaug var sist helg på 
leir i regi av Normisjonen i Åseral. 
Gjengen hadde vært på en fjelltur 
hele dagen, da Mathias og fire an-
dre bestemte seg for å ta en liten 
ekstra tur før mørket kom. 

– Vi hadde lyst til å ta en annen 
vei, og leverte fra oss sekkene til de 
andre. Vi gikk en liten stund før vi 
skled ned et lite stykke. Vi havnet 
på en liten steinhylle, og innså 
nokså fort at vi ikke hadde sjans til 
å komme oss videre, og heller ikke 
opp igjen. Det var for stor risk å ta, 
forteller Mathias Vorhaug. 

Tennstål
Gjengen hadde avtalt med folkene 
i leiren at de skulle være hjemme 
igjen til klokken fem, men det inn-
så de fort at de nå ikke ville klare. 

– Bare en av oss hadde med mo-
biltelefon, og den var nesten tom 
for strøm. Men vi fikk ringt til po-
litiet og fortalt hva som hadde 
skjedd, forteller unge Vorhaug.

Politiet hadde dessverre hen-
dene fulle med en annen leteak-
sjon, så de fem ungdommene fikk 
beskjed om at politiet ville ringe de 
opp igjen senere. Men før det skjed-
de, var telefonen tom for batteri. 

Da klokka hadde blitt over fem 
så de plutselig en bil fra steinhyllen 
der de var fanget, og de skjønte at 
det var noen fra leiren som lette 
etter dem. 

– Da fikk vi en idé om å bruke 
tennstålet jeg hadde med meg til å 
lage gnister, slik at de kanskje kun-
ne se hvor vi var hen. Det gjorde 
de, vi fikk kontakt med dem, og de 
skulle hente hjelp, forteller Mathias 
Vorhaug.  

Fem timer
Etter fem timer på en steinhylle, 
fire av dem i mørket, rappellerte 
letemannskap seg ned til de fem 
ungdommene, og de kom seg trygt 
til leiren igjen. At de hadde brukt 
tennstålet, så de fra leiren så hvor 
de var, gjorde det hele enklere for 
letemannskapet, som fort kunne ha 
forvillet seg et annet sted. 

– Politiet fikk jo vite hvor vi var, 
men det er et annet sted som heter 
det samme, så de trodde det var der 
vi var. Hadde ikke vi fått kontakt 
med folk i leiren hadde det nok 
blitt enda flere timer på den stein-
hylla, er jeg redd, sier Mathias.

– Var du redd når du var der, og 
hva gjorde dere mens dere ventet?

– Det var vått og kaldt, så vi 
valgte å ikke sette oss ned. Vi sto 
egentlig bare 
og pratet. Jeg 
var aldri skik-
kelig redd, og 
særlig ikke et-
ter at vi fikk 
kontakt med 
han fra leiren vår. Da visste vi at 
det ville ordne seg, forteller den 
snartenkte tenåringen. 

Hjemme i Homborsund satt 
mamma Gunborg og pappa Trond 
og ante fred og ingen fare, til de 
plutselig fikk en telefon fra folkene 

i leiren om at Mathias og de andre 
var fanget på en steinhylle. 

– Vi fikk jo vite at ingen var ska-
det, og at de hadde det fint, men 
samtidig ble vi jo litt nervøse og 

engstelige for 
hvordan Mat-
hias egentlig 
hadde det. Vi 
fulgte tett 
med på nett-
avisene hvor-

dan det hele lå an, men er glade for 
at vi fikk den telefonen før vi så at 
det var leteaksjon i området, sier 
Trond Vorhaug. 

– Etter denne hendelsen har vi 
virkelig blitt takknemlige for at vi 
har den kriseberedskapen som vi 

har i Norge, der politi, ambulanse 
og redningsfolk rykker ut når som 
helst når det måtte trenges. Vi er 
heldige, sier Gunborg Vorhaug. 

Stolte
De er stolte av at sønnen deres tok 
fram speiderkunnskapen sin, og har 
ikke blitt redde for å sende han på 
leir eller ut i skogen igjen. 

– Mathias bekreftet virkelig for 

oss hvor fornuftig han er ved at de 
ringte etter hjelp og ikke bare prøv-
de å gå videre. Etter denne hendel-
sen har vi hørt at det kan være et 
litt skummelt område det der, så 
det var bra at de var så fornuftige. 
Vi har ikke lagt inn noe leirforbud 
for han altså, smiler pappa Trond.

– Hva har du selv lært av hen-
delsen Mathias?

– Jeg har lært at det er lurt å 

ikke levere fra seg sekken med mat, 
det er lurt å ha med seg fulladet 
mobiltelefon, og tennstål. I tillegg 
er det lurt å avtale når man skal 
være tilbake. Jeg har lært litt av det 
her, men så har det jo blitt en god 
historie av det også da, avslutter 
han. 

Anna Torp Kvasjord
anna@gat.no

Snartenkt da det virkelig gjaldt
n Mathias fant fram speiderkunnskapen sin da han var fanget på en steinhylle i Åseral

SMART. Da mobilen var tom for strøm, fant Mathias Vorhaug ut at han kunne lage gnister med tennstålet sitt, slik at de som lette et-
ter dem kunne se det. Det gjorde at letingen tok kortere tid enn den kunne ha gjort.

HJEMME IGJEN. Foreldrene Gunborg og Trond Vorhaug er glade for å ha eldstesønnen Mathias trygt 
hjemme igjen. Glade er også søsknene Hanna (11) og Nathaniel (8).

REDNINGEN. Denne lille, smar-
te dingsen kalt tenn-stål ble 
redningen for Mathias og de 
andre ungdommene. 

«Har jo blitt en god 
historie av det»

Mathias Vorhaug


